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RESOLUÇÃO DO (A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SEC/DAF) Nº 040/2016

  

O DECANO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no
uso de suas atribuições estatutárias e considerando a solicitação constante do
processo 23106.023538/2016-85;

 

                  RESOLVE:

 

Nomeia como presidente da equipe técnica centralizadora de compras Ns. 4 o servidor Gesley
Alex Veloso Martins, mat. 1038249, a fim de desenvolver o trabalho de padronização e
consolidação dos pedidos de compras de materiais de laboratório/Hospitalar.

  

Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo seus trabalhos ser realizados entre 1° de
janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Brasília, 16 de junho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Luis Afonso Bermudez,
Decano(a) do Decanato de Administração, em 21/06/2016, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0086067 e o código CRC 5BA3EE69.

 

C/ Cópia: Especificar as unidades para as quais foram
distribuídas a resolução.

Referência: Processo nº 23106.023538/2016-85
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RESOLUÇÃO DO (A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SEC/DAF) Nº 041/2016

 O DECANO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no
uso de suas atribuições estatutárias e considerando a solicitação constante do
processo 23106.023538/2016-85;

 

 RESOLVE:

 

Nomeia como presidente da equipe técnica centralizadora de compras Ns. 5 o servidor Gesley
Alex Veloso Martins, mat. 1038249, a fim de desenvolver o trabalho de padronização e
consolidação dos pedidos de compras de equipamentos de laboratório.

  

Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo seus trabalhos ser realizados entre 1° de
janeiro a 31 de dezembro de 2016.

 

Brasília, 16 de junho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Luis Afonso Bermudez,
Decano(a) do Decanato de Administração, em 21/06/2016, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0086119 e o código CRC 9C336C06.

 

C/ Cópia: Especificar as unidades para as quais foram
distribuídas a resolução.

Referência: Processo nº 23106.023538/2016-85

 

SEI nº 0086119

Criado por 05071657139, versão 2 por 05071657139 em 16/06/2016 17:12:49.
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